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ELÕSZÓ

A számvitel legfõbb célja, hogy egységes elvek szerint kialakított információs rendszerként minden érin-
tett számára megfelelõen alkalmazható, döntésmegalapozó, biztonságos információkat szolgáltasson.
Az információszolgáltatás legfontosabb, legátfogóbb eszköze a beszámoló, melyet minden vállalkozás
évente elkészít, majd nyilvánosságra hoz. Ahhoz, hogy valóban egységes elvek szerint készüljenek ezek
a beszámolók, azonosan értelmezhetõ adatokat tartalmazzanak, az elkészítésükre vonatkozóan egységes
szabályozás szükséges, melyet más törvények, szabályok, rendeletek mellett elsõdlegesen a Számviteli
Törvény fogalmaz meg.

A számvitel szigorú szabályokhoz kötött terület, ezért e könyv megírása során is ragaszkodni kellett a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak tényszerû közléséhez. Ez azonban mindenképpen azt eredménye-
zi, hogy igen sok alapfogalommal (ezeket külön ki is emeltük, hogy a tanulás során hangsúlyosakká vál-
janak az Ön számára) fog találkozni, melyeket érdemes, ha nem is szó szerint, de törekedve a pontos-
ságra, megtanulni. 

E könyv tanulmányozása mindenképpen számviteli alapképzettséget feltételez, így javasoljuk a követke-
zõ könyvek megismerését, hiszen jelen tananyagunk azokra épül, bõvítve az ott bemutatottakat:

1. Helgertné Dr. Szabó Ilona – Kurcsinka Tamásné: Számviteli alapismeretek

(SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2008),
2. Helgertné Dr. Szabó Ilona – Kurcsinka Tamásné: Pénzügyi számvitel (Mérlegtételek)

(SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2008).

A Pénzügyi számvitel (Mérlegtételek) könyv a mérlegtételek tartalmát, értékelését, nyilvántartását kö-
veti nyomon, valamint ismerteti az egyes mérlegtételekkel kapcsolatosan elõforduló gazdasági esemé-
nyek könyvviteli elszámolását. 

A Pénzügyi számvitel (Eredmény megállapítása, beszámoló összeállítása) könyv az eredménykimutatás
formáit, tételeit, azok tartalmát, a kapcsolódó gazdasági események elszámolását, valamint a beszámoló
összeállításának lépéseit ismerteti. Igyekeztünk a teljességre törekedni, ily módon úgy véljük, könyvünk
hasznos segítség lehet mind a felsõoktatási alapképzésben, mind mérlegképes tanfolyamokon.

A könyvvel kapcsolatos véleményét szívesen vesszük, illetve ha kérdése van hozzánk, a következõ e-
mail címen megtalál minket:

kurcsinkane@karolyrobert.hu

Jó tanulást kívánunk Önnek!

A szerzõk 


